
Fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira* fra tøjet.
Anti-Allergy Vapour-programmet er Swissatest-certificeret til at fjerne mere end 
99,99% af bakterier og vira* fra tøj. Ved at kombinere en 60°C vask og damp 
bliver tøjet mere hygiejnisk og rent med færre allergener.

NÆSTE GENERATIONS VASKETØJ MED MY AEG 
CARE APP
Oplev personlig pleje ved at tilslutte vaskemaskine og 
tørretumbler til My AEG Care-app. Og benyt AEG-
ekspertise hvor som helst fra. Fjernindstil 
skræddersyede programmer, få gode råd til dit tøj og få 
besked, når dit tøj er klart. Personlig tøjpleje lige ved 
hånden.

MINDRE STRYGNING - TØJET GENOPFRISKES 
Denne vaskemaskine benytter damp til at opfriske tøjet. 
De korte, skånsomme dampprogrammer fjerner lugte 
og reducerer krøl. Eller du kan afslutte programmet 
med skånsom damp, så du næsten undgår strygning.

UniversalDose skuffen - tilsætter ekstra kraft til 
kolde og hurtige vaske*
UniversalDose skuffen fungerer med alle typer 
vaskemiddel, herunder PODS® kapsler, hvor 
tilpassede vanddyser blødgør og gennemtrænger 
PODS® kapslerne i skuffen og aktiverer dem 60% 
hurtigere, sammenlignet med når de placeres i tromlen. 
Det giver ekstra kraft til at fjerne pletter ved kolde og

9 kg vaskemaskine med 1600 o/min. med UniversalDose skuffe designet til 
PODS®-kapsler, der sikrer, at pletter fjernes selv ved korte vask ved lav 
temperatur. ÖKOMix system, dampprogram, blød åbning af tromlen, slidstærk 
invertermotor og Woolmark Green certificering. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

VI PRÆSENTERER FORSVAREREN AF DINE DAGLIGE FAVORITTER
Fremragende ydeevne på under en time med ÖKOPower-programmet. 
Optimeret til dine daglige favoritter, der grundigt vasker en blandet fyldning på 
kun 59 minutter. Effektiv vask ved lavere temperaturer er muliggjort af vores 
unikke forblandingsteknologi. For fantastisk pleje med mindre energiforbrug.

Fordele og funktioner

• ÖKOMix vaskesystem
• ÖKOInverter motor
• Dampprogrammer 
• Skånsom tromle med beskyttende tromlemønster
• Skånsom XL Protex tromle
• Vasketeknologi med Jet-system
• Advanced Washing Technology
• Spar tid-funktion
• Overdoseringskontrol
• Pletfjerning som tilvalg
• Sæbeskuffe med 4 rum
• Ekstra skyl som tilvalg
• Børnesikring
• Antioverløbsanordning med Aqua Control-sensor
• Woolmark Green
• Silkeprogram
• ÖKOPower vaskeprogram
• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld/Silke, 
Damp, OKOPower 59 min, 20 min. - 3 kg, Fritidstøj, Anti-allergi damp
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 8000 Series ÖkoMix
Eco 40-60, hel fyldning, kg 9
Energiklasse A
Centrifugeringsklasse B
Maks. centrifugeringshastighed, o/min. 1600 o/min
Motortype ÖkoInverter
Connectivity WiFi
AutoDose -
UniversalDose UniversalDose
Restfugtighed i %, vægtet 52.8
Tromlevolume, liter 69
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.493
Energiforbrug 100 cykl., kWh 49
Vandforbrug pr. vask, liter 46
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 76
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:40
Udvendige mål, HxBxD, mm 847x597x631
Produktdybde max, mm 660
Hjul/stilleben 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 145
Ledningslængde, m 1,8

Tilslutningseffekt, 230V, W 2200
Elementspænding, V 230
Produktnummer 914 550 716
EAN 7332543795758
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